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 مقدمه مترجم

حمد و سپاس برای خداوندی که قلوب ما را به نعمت ایمان مزین گردانید و اسالم را 

را برای ما رسول فرستاد و درود و سالم بر  برای ما دین قرار داد و محمد مصطفی

 نبی کریم و اصحاب او باد. 

آنها ارزانی داشته غافل برای  های بزرگی که اهللاز وجود نعمت امروزه مسلمین

داشتند؛ بهترین هایی که پیامبران پیشین آرزوی آنها را برای خود و امتشان هستند نعمت

دین، بهترین کتاب، بهترین رسول، بهترین امت، ولیکن صد افسوس که ما قدر آنها را 

 . آوریمشناسیم و حق آنها را بجای نمینمی

ای که هیچ رابطه بینان کذابیو طالع نویسانبینیم که چطور رماالن و نسخهامروزه می

کنند و برای مداوای امراض و سحر و جنون و سرکیسه میبا اصل دین ندارند مردم را 

وعقلی برای آنها  کنند که هیچ گونه سند شرعیغیره، طرق حرام و نامشروع را اتخاذ می

جهت اجتناب از  باشند. لذاق ضالّه میرَخرافی و فِفته از روشهای وجود ندارد و بر گر

به اهل آن مراجعه این گونه افراد و کارها و تداوی امراض قلبی و جسمی و روحی باید 

نمود آنها کسانی نیستند جز عالمان شریعت که خود نیز به آن عامل هستند و سنت 

 باشند. یی به دور میگونمایند و از هر گونه خرافهنبوی را حفظ می

به امید اینکه این کتاب مورد استفاده همه دوستداران شریعت و سنت نبوی شریف 

 قرار بگیرد. 



 
 
 

 مقدمه 

 اهمیت درمان به وسیله قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم

گوییم و از او یاری و مدد و او را حمد می ،است اهلل همانا حمد و ستایش از آنِ

طلب مغفرت داریم و از شرارت نفس و بدی اعمالمان به او پناه  جوییم و از اومی

تواند گمراه کند، و هر کس را که بریم، هر کس را که او هدایت نماید، هیچکس نمیمی

اله و معبودی  اهلل جز دهیماو گمراه کند، برایش هیچ هدایتگری نیست، و شهادت می

بنده و  دهیم که محمدت مینیست، یگانه است که شریک و همتا ندارد و شهاد

و سالم و درود بر او و آل و اصحابش باد، و بر هر کس که تا  ،فرستاده بر حق اوست

 قیامت با نیکی پیروی آنها را نماید. 

 اما بعد: 

ای وجود ندارد که تداوی و درمان به وسیله قرآن در این مورد هیچ شک و شبهه

درمان بس نافع و شفایی بس ( شودیده می)که رقیه نام کریم و احادیث رسول امین

 کامل است. 

                  / (44)فصلت 

 «.آوردندگان )مسلمانان( هدایت و شفا استقرآن برای ایمان :بگو»

                      ( / 28اسراء) 

 «.ؤمنانآوریم از قرآن آنچه وی شفا و رحمت است برای مو فرود می»

                           

             / (75)یونس 

از پروردگارتان و شفایی بر آن علت که در ای مردمان، آمده است به شما پندی »

 «.هاست و راه نمودنی و بخشایشی برای مسلمانانسینه
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پس قرآن عظیم شفای کاملی برای تمامی دردهای جسمی و روحی و کلیة دردهای 

باشد، و برای هر کسی شایسته و ضروری است که به وسیله قرآن دنیوی و اخروی می

باشد، و هر کسی با داشتن ی به وسیله قرآن میوا، تداوشفا نماید که بهترین مداطلب 

صدق و ایمان و قبول کامل و اعتقاد راسخ به آن و قبول شروط قرآن، بیماریش شفا 

ها تواند مقاومت نماید، البته چطور دردها و سختییابد و هیچ دردی در مقابل آن نمیمی

داشته باشند، کالمی که اگر بر کالم پروردگار آسمان و زمین یارای مقاومت در مقابل 

شد آن را قطعه قطعه شکافت، و اگر بر زمین عرضه میگردید آنها را میها نازل میکوه

کرد، هیچ دردی از امراض جسمی و روحی وجود ندارد مگر اینکه در قرآن برای می

بته درمان آن و یا اسباب درمان آن و یا محافظت از آنها، راهی وجود نداشته باشد، ال

در قرآن  برای او درک و فهم قرآن را ارزانی داشته باشد. اهلل برای کسی که اهلل

و خود قرآن پزشک جسم و روح  ،فرموده استهای جسم و روح را بیان بیماری

 باشد. می

  :باشدهای قلب و روح دو نوع میو اما بیماری

امراض  یکی مرض شبهه و شک است، دومی مرض شهوت و گمراهیست، و اهلل

  :فرمایددهد. و میده و اسباب درمان این دردها را هم شرح میوقلبی را مفصالً بیان فرم

                             

            (75/  عنکبوت) 

شود ه فرستادیم بر تو کتاب که خوانده میکفایت نکرده است ایشان را آنچآیا »

 «.دارندبر ایشان، هرآینه در این مقدمه رحمت و پند است برای قومی که باور می

او را  هر کسی را که قرآن شفا ندهد پس اهلل» :گویداهلل میعالمه ابن قیم رحمه

 «او را کفایت نکرد نکند پس اهلل شفا نداد و هر کس را که قرآن او را کفایت
 )زادالمعاد(. 
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های جسمی، قرآن کریم به اصول طبی آن و کلیات و قواعد آن ارشاد اما بیماری

یکی حفظ سالمتی  :فرماید و در آن اصول پزشکی آمده است و بر سه قسم استمی

ز مواد زا است، و سوم طلب راحتی ارسان و بیماریاست، دومی پرهیز از مواد آسیب

 باشد. رسان میفاسد و آسیب

اگر فردی به دقت به وسیله قرآن تداوی نماید، تأثیر عجیبی در شفای فوری 

زمانی در مکه مکرمه بودم که در » :گویدمیاهلل ابن قیم رحمه مبیماریش خواهد بود، اما

معالجه آن زمان بیمار شدم و پزشک و درمانی نیافتم، و خودم را به وسیله سوره فاتحه 

نمودم و در آن تأثیر عجیبی مشاهده کردم، مقداری از آب زمزم برداشته و بر آن به 

نوشیدم، پس از آن سالمتی کامل پیدا خواندم، سپس آن را میدفعات سوره فاتحه را می

ها بکار بردم و از آن یکردم، و اطمینان و یقین حاصل نمودم، و در بسیاری از بیمار

گرفتم، و آن را برای کسانی که از درد خود شکایت داشتند تعریف  بیشترین تأثیر را

 )زادالمعاد(. « نمودم، آنها نیز استفاده کرده و بیشترشان سریعاً خوب شدند

نیز چنین بوده است و از  رقیه ثابت شده از سنت پیامبر معالجه به وسیله دعا و

باشد، از بهترین اسباب برای دفع  باشد، و هرگاه دعا از منهیات به دوربهترین داروها می

مخصوصاً که  ت،باشد، و دعا از بهترین داروهاسها میها و رسیدن به خواستهناپاکی

نماید همراه استقامت و پافشاری در آن باشد، و دشمن بالست و آنها را درمان و دفع می

و سبک کند و یا حداقل در حین نزول بال آن را خفیف و از نزول بال جلوگیری می

 کند )جواب الکافی(. می

)دعا، در مقابل مشکالتی که فرودآمده و یا نیامده سودمند  :در حدیث شریف آمده

 :فرمایدبر شماست که دعا کنید( )ترمذی و حاکم( و باز می ،است، پس ای بندگان خدا

ر گرداند و هیچ چیز به جز نیکی به )طول( عم)هیچ چیز به جز دعا قضا و بال را برنمی

  .افزاید( )ترمذی و حاکم(نمی
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اذکار، شک آیات، ایست که مستلزم فهم و درک است و آن اینست که بیو اینجا نکته

در نفس خودشان شفادهنده و شود، دعاها، معوذات که به وسیله آنها شفا خواسته می

ا کند و بنافع هستند، ولی اعتقاد و قدرت فاعل و همچنین تأثیرگذاری او را طلب می

در آن باعث جلوگیری از و یا شک وجود ضعف تأثیر فاعل و یا عدم اعتقاد مریض 

رقیه مستلزم  شود، و شفا حاصل نخواهد شد، پس معالجه به وسیله دعا وتأثیر دارو می

  .کنندهیکی از حیث بیمار و دیگری از جهت معالجه :دو چیز است

قوت نفس  به اینکه :ی داردبستگآنچه که مربوط به بیمار است به چند چیز مهم 

باشد متوجه باشد و اعتقاد راسخ داشته  داشته باشد، و با صدق و راستی به سوی اهلل

پناه آورد و  به اینکه قرآن برای مؤمنین شفا و رحمت است و با طرز صحیح به اهلل

 باشد. دل و زبان را یکی گرداند، و این هم نوعی مبارزه با نفس و شیطان می

یکی اینکه  :شود مگر با وجود دو چیزک مبارز، پیروزی بر دشمن حاصل نمیبرای ی

اسلحه سالم و خوب داشته باشد، دیگر اینکه بازوی قوی داشته باشد، اگر سالح 

باشد هرگز پیروزی حاصل نامناسب باشد در حالی که بازوی بزرگ و قوی داشته 

موجود باشد و نه زور با زور، ای شود و بالعکس. حال تصور نمایید که نه اسلحهنمی

افتد؟ یعنی قلب از توحید و توکل و خداترسی و توجه به اهلل خالی آنگاه چه اتفاقی می

 باشد و از سالح )دعا( هم محروم باشد آنگاه چه خواهد شد؟! 

کننده به وسیله قرآن و حدیث است که برای او هم دارا دوم از بابت معالجه وجه

رقیه و دعا با » :گویداهلل میاست، به همین دلیل ابن تین رحمهالزامی بودن دو چیز 

طبی روحانی است و زمانی که بر زبان انسان  معوذات و پناه جستن با اسماء اهلل

 )فتح الباری(. « شودنیکوکاری جاری شود به اذان شفا حاصل می
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  :اندسه شرط اجماع نموده گلذاشتنایز بودن رقیه و دعا با علما بر ج

 اهللو یا با کالم رسول )قرآن( یا با اسماء و صفات اهلل ( رقیه با کالم اهلل5

 باشد. 

 ( به زبان عربی باشد و یا به هر زبانی که درست معنا شود، خوانده شود. 8

( به این اعتقاد داشته باشد که رقیه و دعا به ذات خود مؤثر نیست بلکه قدرت 3

 باشد )فتح الباری(. رقیه تنها سببی از اسباب درمان می واست که تأثیرگذار است  اهلل

قسمت رقیه از کتابم را به )ذکر و دعا و معالجه به  ،به خاطر اهمیت زیاد این مطلب

های زیادی اضافه نمودم و از وسیله رقیه از کتاب و سنت( خالصه نمودم، و به آن فایده

سئلت دارم که آن را برای خویش های زیبایش و صفات واالیش مبه خاطر نام اهلل

خالص گرداند و به من و به هر کس که آن را بخواند و یا چاپ کند و یا باعث نشر آن 

و به تمام مسلمین نفع برساند که او پاک و منزه است و صاحب این کار و بر آن  شود

و بر آل و  بر پیامبرمان محمد قادر و تواناست و سالم و درود و برکات اهلل

 حابش باد و بر هر کس که تا قیامت به نیکی پیروی آنها را نماید. اص

 

 بن علی قحطانی  سعید

 . ق ه 81/6/8181



 
 
 

 سحر  درمان جادو و

 :باشددرمان شرعی جادو و سحر دو قسمت می

  :شود، از قبیلهر آنچه که به وسیله آن سحر و جادو قبل از وقوع دفع می :قسمت اول

و ترک نمودن تمامی محرمات و توبه نمودن از تمامی گناهان  انجام کلیه واجبات( 5

 باشد. می

 قرائت زیاد قرآن کریم، هر روز قرائت قسمتی از قرآن را عادت خود نمودن. ( 8

مشروعه، از قبیل به وسیله دعاها و معوذات و ذکرهای  پناه بردن به اهلل( 3

  :دعاهای زیر

ِ الهِذي َلا ياُضر  » عا اْسِمهِ  بِْسِم َّللاه ُهوا السهِميُع اْلعالِيمُ  ما اِء وا َلا فِي السهما ْيٌء فِي اْْلاْرِض وا  «شا
 سه بار صبح و سبه بار شب خوانده شود )ترمذی، ابوداود، ابن ماجه(. 

رساند و ن و آسمان ضرری نمیاو هیچ چیز در زمیذاتی که با اسم  ،با نام اهلل»یعنی 

 «. شنوای داناست او

م خواب و صبح و شب، خواندن ه الکرسی بعد از هر نماز فرض و هنگاخواندن آی

ُ »سه بار و هنگام خواب، )حاکم( خواندن ذکر  .ناسو اخالص، فلق،  سورة َلا إِلاها إَِله َّللاه

ْيٍء قاِدير لاى ُكلِّ شا ُهوا عا ْمُد وا لاهُ اْلحا ِريكا لاهُ لاهُ اْلُمْلُك وا هُ َلا شا ْحدا روز بار در هر  صد «ٌ  وا

 )بخاری و مسلم(. 

تنهاست و شریکی ندارد و ملک و یعنی به جز اهلل هیچ اله و معبود بر حقی نیست، »

 «. و او بر همه چیز تواناست ،اوست ستایش از آنِ

همچنین استمرار و محافظت بر ذکرهای صبح و شب و ذکرهای بعد از نمازهای 

داخل و خارج شدن از منزل و  فرض و قبل از خواب و خوابیدن با آن اذکار، ذکرهای

دعای سوار شدن بر سواری، دعای ورود و خروج به مسجد و دعاهای ورود و خروج 
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به توالت، دعای دیدن مصیبت بر شخصی و دعاهای دیگر بر حسب احوال و مناسبات 

 باشد. و مکان و زمان خاص و محافظت بر تمامی این دعاها می

و دعاها از اسبابی است که از ابتال به جادو و شکی نیست که محافظت بر این اذکار 

نماید و حتی از بهترین جلوگیری می زدگی به اذن و اراده اهللچشم خوردن و جن

 گردد )زاد المعاد(. باشد که بعد از ابتال به آفات مزبور تجویز میهایی میدرمان

ینکه پیامبر خرما با شکم خالی هنگام صبح، برای ا 5( در صورت امکان خوردن 4

شکم خالی، ناشتایی هفت خرما بخورد آن روز سم و )هر کس با  :فرمایدمی اکرم

رساند( )بخاری( و اضافه شده که )از خرمای مدینه باشد و از آنچه جادو او را ضرر نمی

اهلل مسلم(. و عالمه عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز رحمههای سنگالخ است( )که بین زمین

طبق حدیث زیر دیده ه در تمامی خرماهای مدینه، این صفت ذکر شده، ک» :گفتمی

 شود )هر کس از آنچه بین زمینی که گیاهی در آن نیست هنگام صبح بخورد...(می

اهلل فرموده است که این صفت برای کسی که خرمایی غیر از بن باز رحمها)مسلم( شیخ 

 خورد نیز امید است حاصل گردد. خرمای مدینه می

 شود:وع، که به چند نوع انجام میدرمان جادو بعد از وق :سمت دوم درمان جادوق

اخته نهای شرعی شپیدا کردن و باطل نمودن جادو، زمانی که مکانش با راه :نوع اول

های درمان است که به وسیله آن مسحور )جادو شود، این نوع درمان از بهترین روش

 و فتاوای ابن باز(. گردد )بخاری و مسلم شده( معالجه می

  :کنیمباشد، که چند نمونه را ذکر میرقیه )دعای شرعی( می :نوع دوم

شود، سپس بر های سدر سبز، با سنگ خوب کوبیده میالف( هفت برگ از برگ

ها و ای که برای شستشو کافی باشد و بر آن آیهشود به اندازهروی آن آب ریخته می

  :شودهای زیر خوانده میسوره
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   ( / 877بقره) 

خدا، هیچ معبودی به جز او نیست، او زنده تدبیرکننده عالم است، او را نه »

اوست،  ها و زمین است از آنِگیرد، آنچه در آسمانچُرت و نه خواب نمی

او اال به حکم او، آنچه پیش دست ایشان است و  کیست آنکه شفاعت کند نزد

گیرد ت حق چیزی را در برنمیداند و از معلوماآنچه پش پشت ایشان است می

ها و زمین را، و مگر آنچه خواسته است، فراگرفته است پادشاهی او آسمان

 «.شود و او بلندمرتبه بزرگ قدر استنگهبانی این دو بر وی گران نمی

               

            

 (551-555)اعراف /  

و وحی فرستادیم به سوی موسی که بیفکن عصای خود را، پس ناگهان، آن »

شد  کردند، پس ثابت شد حق و باطلبرد آنچه به دروغ اظهار میعصا فرودمی

کردند، پس قوم فرعون مغلوب شدند آنجا و خوار گشتند. و آنچه ایشان می

 «.کنانانداخته شدند ساحران سجده

                     / (588-585)اعراف 

 «.، خدای موسی و هارونایمان آوردیم به پروردگار عالمیان :گفتند»
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                (51-58/  یونس) 

پس وقتی که آمدند  * فرعون بیاورید پیش من هر ساحر دانا را :و گفت»

پس چون  * ایدبیافکنید آنچه شما افکنده :ساحران گفت ایشان را موسی

ه خدا باطل خواهد هرآین ،اید سحر استآنچه آورده :افکندند گفت موسی

و ثابت خواهد کرد  * آورد کار مفسدان راآینه خدا راست نمیساخت آن را، هر

 «.خدا سخن درست را به فرمان خود اگرچه ناخوش دارند گناهکاران

                          

                        

                      

                             

                           

   ( / 57-57طه) 

عصا را، یا ما باشیم ما اول کسی که  یا اینست که تو افکنی ،ای موسی :گفتند»

های ایشان نمودار شد پیش پس ناگهان رسن ،بلکه شما افکنید :افکند، گفت

دوند، پس یافت در ضمیر خود موسی ترسی موسی به سبب سحر ایشان که می

آنچه در دست راست توست تا  مترس هرآینه تویی غالب، و بیفکن :را، گفتیم

 اند جادویی جادوکنندهاند هرآینه آنچه ساختهفروبرد چیزی را که ساحران ساخته
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شود ساحر هر جا که رود، پس انداخته شدند ساحران و رستگار نمی است،

 «.ایمان آوردیم به پروردگار هارون و موسی :کنان، گفتندسجده

 

                         

                      

         (5-5/  کافرون) 

 

                           

    (4-5/  اخالص) 

 

                 

            (7-5/  فلق) 

 

                         

                   

      (5-5/  ناس) 

نوشد و های مذکور در آب، بیمار از آن آب سه بار میبعد از خواندن آیات و سوره

بار یا  گردد، اگر نیاز شد دوشاءاهلل درد رفع می کند و به وسیله آن انبا بقیه آن غسل می

 بیشتر این عمل را انجام دهد تا بیماری به کلی رفع گردد. 
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ل مذکور به وسیله اعما اند و اهللبسیاری از مردم دچار )سحر و بیماری( بوده

سالمتی را به آنان باز گردانیده است، برای کسی که از زنش بازداشته شده یعنی تمایل 

 باشد. به او ندارد بهترین روش، روش فوق می

الکرسی و دو آیه آخر سوره بقره و سوره اخالص و خواندن سوره فاتحه و آیه ب(

درد با ح نمودن موضع معوذتین )فلق و ناس( سه بار یا بیشتر همراه فوت کردن و مس

 گردد )بخاری و مسلم(. دست راست نیز تجویز می

 ( ورقیه و دعاهای جامع تعوذات )پناه جستن به اهلل

به اْلعاْرِش اْلعاِظيِم أاْن ياْشفِياكا ـأاْسأاُل الله »( 5 )ترمذی و ابوداود( « مرتبه 5» «ها اْلعاِظيما را

 خواهم که تو را شفا دهد. یاز اهلل بزرگ پروردگار عرش بزرگ م :یعنی

دهد و سه بار کند، قرار می( مریض دستش را بر موضعی از بدنش که درد می8

تِِه » :خواندو سپس هفت بار این دعا را می ،گویدمی «اهلل بسم» قُْدرا ِ وا أاُعوُذ بِاَّلله

رِّ  اِذرِمْن شا أُحا ا أاِجُد وا برم از شر آنچه که به اهلل و قدرتش پناه می :)مسلم( یعنی .«ما

 کنم و از آن بیم دارم. احساس )درد( می

، ِشفااًء َلا » (3 أاْنتا الشهافِي َلا ِشفااءا إَِله ِشفااُؤكا به النهاِس أاْذِهْب اْلبااسا اْشفِِه وا اللهُهمه را

قاًما و  پروردگار مردم، این مشکل را رفع کن ،ای اهلل :)بخاری و مسلم( یعنی .«يُغااِدُر سا

شفا بده که تو شفادهنده هستی، شفایی نیست مگر شفای تو، شفایی بده که ناراحتی 

 نماند. 

ةٍ )( 4 مه ْيٍن َلا ِمْن ُكلِّ عا ٍة وا هاامه ْيطااٍن وا ِة ِمْن ُكلِّ شا ِ التهامه اِت َّللاه لِما )بخاری( . «أاُعوُذ بِكا

زهردار و از هر چشم حیوان  برم به کلمات کامل اهلل از شر شیطان و از هرپناه می :یعنی

 ر )زننده(. ش
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اِت ِمْن َشرِّ َما َخلَقَ »( 7 برم به اهلل و پناه می :)مسلم( یعنی .«أَُعْوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ

 کلمات کامل او از شر آنچه آفریده است. 

اِت ِمْن َغَضبِِه َوِعقَابِِه، َوَشرِّ »( 5 يَاِطْيِن  أَُعْوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ ِعبَاِدِه، َوِمْن هََمَزاِت الشَّ

برم به اهلل و کلمات کامل او از پناه می :. )ترمذی و ابوداود( یعنی«َوأَْن يَْحِضُرْونِ 

برم به اهلل از های شیاطین و پناه میغضبش و مجازاتش و از شر بندگانش و از وسوسه

  اینکه شیاطین نزد من بیایند.

اِت الَّتِْي الَ يَُجاِوُزهُنَّ بَرٌّ َوالَ فَاِجٌر ِمْن َشرِّ َما َخلََق، َوبََرأَ أَُعْوُذ بَِكلِ »( 5 َماِت هللاِ التَّامَّ

، َوَذَرأَ، َوِمْن َشرِّ َما يَْنِزُل ِمَن السََّماِء، َوِمْن َشرِّ َما يَْعُرُج فِْيهَا، َوِمْن َشرِّ َما َذَرأَ فِْي ْاألَْرضِ 

ُج ِمْنهَا، َوِمْن َشرِّ فِتَِن اللَّْيِل َوالنَّهَاِر، َوِمْن َشرِّ ُكلِّ طَاِرٍق إاِلَّ طَاِرقاً يَْطُرُق َوِمْن َشرِّ َما يَْخرُ 

به وسیله همان کلمات  برم به اهللپناه می :یعنی( مسند امام احمد) .«بَِخْيٍر يَا َرْحمنُ 

چه از آسمان تواند از آن تجاوز نماید، از بدی آنکاملش که هیچ نیک و بد نمی

رود، و از بدی آنچه در زمین موجود است و از آن ید و به سوی آن باال میآفرودمی

های شب و روز، و از بدی آنچه در شب و روز رفت و شود، و از بدی فتنهخارج می

 آید، ای پروردگار مهربان.آمد دارد، مگر چیزی که به قصد خیر می

ْبِع َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم، َربَّنَا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، فَالَِق اْلَحبِّ اللَّهُمَّ َربَّ السََّمَواِت » (2 السَّ

يَتِِه  َوالنََّوى، َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َوْاإِلْنِجْيِل َواْلفُْرقَاِن، أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بِنَاصِ 

ُل فَلَ  ْيَس قَْبلََك َشْيٌء، َوأَْنَت اآلِخُر فَلَْيَس بَْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّاِهُر فَلَْيَس فَْوقََك اللَّهُمَّ أَْنَت ْاألَوَّ

های هفتگانه ای پروردگار آسمان :یعنی( مسلم). «   َشْيٌء، َوأَْنَت اْلبَاِطُن فَلَْيَس ُدْونََك َشْيءٌ 

دانه و هسته خرما  ، شکافندةر ما و پروردگار همه چیزو پروردگار عرش بزرگ، پروردگا

برم به تو از بدی هر چیزی که پیشانیش و فرودآورنده تورات و انجیل و قرآن، پناه می

قدرت توست، تو اول هستی و قبل از تو چیزی نیست و تو آخر هستی و بعد از بدست 

باشد، و تو آشکار هستی و برتر از تو چیزی وجود ندارد، و تو باطن تو چیزی نمی

 ی و چیزی غیر از تو وجودی ندارد.هست
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اِسٍد الل  )( 1 ْيِن حا رِّ ُكلِّ ناْفٍس أاْو عا ْىٍء يُْؤِذيكا ِمْن شا ِ أاْرقِيكا ِمْن ُكلِّ شا هُ ياْشفِيكا ـا بِاْسِم َّللاه

زنم، تا محفوظ شوی از هر آنچه به نام اهلل تو را دم می :یعنی( مسلم)  (ِه أاْرقِيكا ـبِاْسِم الله 

کند، و از بدی هر نفس و چشم حسود، اهلل تو را شفا دهد، بنام اهلل تو را یت میتو را اذ

 زنم.دم می

ممْينٍ )( 57 ممرِّ ُكمملِّ ِذ  عا شا ممدا وا سا ا حا اِسممٍد إِذا ممرِّ حا ِمممْن شا اٍء ياْشممفِيكا وا ِمممْن ُكمملِّ دا ِ يُْبِريممكا وا   (بِاْسممِم َّللاه

دهد و از هر بددی  تو را شفا می هر دردی و از شفا می دهد به نام اهلل که تو را :یعنی( مسلم)

 ورزد و از شر هر چشم شور دور کند.حسود آنگاه که حسد می

ْيٍن الله ـبِْسِم الله »( 55 ِمْن ُكلِّ عا اِسٍد وا ِد حا سا ْىٍء يُْؤِذيكا ِمْن حا  .«هُ ياْشفِيكا ـِه أاْرقِيكا ِمْن ُكلِّ شا
تا حفظ شوی از هر آنچه که تو را اذیت  زنمبه نام اهلل تو را دم می :یعنی( ابن ماجه)

 کند و از حسد حسود و از هر چشم شور، اهلل تو را شفا دهد. می

به آنها، جادو،  یهرق و دعاها و ها به اهللو با این معوذات و پناه جستن

 کنند، و این ادعیه به اذن اهللها را معالجه میزدگی و تمام بیماریخوردگی، جنچشم

 باشند. های جامع و نافعی مینسخه ها ورقیه

استفراغ به وسیله انگشت نمودن در حلق و حجامت )رگ زدن( عضوی  :شکل سوم

که آثار سحر و جادو در آن ظاهر شده، البته اگر امکان داشته باشد، در صورت غیر 

کند های معالجه ذکر گردید، بحمداهلل کفایت میممکن بودن آنچه سابقاً از روش

 عاد(. )زادالم

داروهای طبیعی که نافع هستند و قرآن  :استفاده از داروهای طبیعی :شکل چهارم

 کنند. بر استفاده از آنها داللت می کریم و سنت پاک رسول اکرم

آنها را استعمال نماید حتماً  اگر شخصی با یقین و صداقت و توجه و اعتماد به اهلل

گردد، که همانا نفع و بهبودی از جانب اهلل می بهبودی حاصلشاءاهلل  شود، و انمنتفع می

 است و بس. 
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اند و داروهای مرکبی از گیاهان و غیره وجود دارند که از روی تجربه به دست آمده

 شرعاً هم مانعی برای استفاده از آنها وجود ندارد، مگر اینکه حرام باشند. 

توان به عسل، شفابخش هستند می از جمله داروهای طبیعی که به اذن اهلل

  :فرمایدمی دانه، آب زمزم و آب باران اشاره نمود و اهللسیاه

                 (1/  ق) 

 «.و فرودآوردیم از آسمان آب با برکت»

فرمایند )از روغن زیتون بخورید می و روغن زیتون از جمله داروها است، پیامبر اکرم

 باشد( )احمد، ترمذی، ابن ماجه(.بر خود بمالید که آن از درختی مبارک می و از آن

ها ثابت شده است که روغن زیتون از بهترین نوع از طریق تجربه و استعمال و نوشته

 روغن است و باید که در شستشو، نظافت و پاکیزگی از مواد طبیعی استفاده نمود. 

 خوردگی درمان چشم

 باشد خوردگی است، و آن نیز چند نوع میمقبل از چش :روش اول

استفاده از اذکار و دعاها و معوذات مشروعه که در قسمت  پناه جستن به اهلل( 5

 اول از درمان جادو بیان گردید. 

هر کسی که بیم دارد که چیزی را چشم بزند، مثالً هرگاه در خود، یا اموال خود، ( 8

که او را به تعجب واداشت این دعا را بخواند یا فرزندانش، و یا برادرش چیزی دید 

هر چه اهلل خواسته است شد، به جز  :یعنی (قوة إَل  باَّلل، اللهم بارک عليه ماشاءَّللا َل)

 برای آن برکت قرار بده. پیامبر اکرم نیست مگر به مشیت اهلل، بار الها،اهلل هیچ توانایی 

زده نمود پس ی دید که او را شگفت)هرگاه یکی از شما نزد برادرش چیز :فرمایدمی

 باید برای او طلب برکت و مبارکی نماید( )موطای امام مالک، ابن ماجه، احمد(. 

 ترسد )زاد المعاد(. ها برای کسی که از چشم خوردن میپوشاندن زیبایی( 3
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 باشد خوردگی است و آن نیز بر چند نوع میبعد از چشم :روش دوم

ته شود به او گفته شود تا وضو بگیرد، سپس کسی که ( هرگاه چشم شور شناخ5

 داود، زادالمعاد(. خورده با آن آب خودش را بشوید )ابیچشم

الکرسی، آمن الرسول اخالص، فلق، ناس، فاتحه، آیههای خواندن زیاد سوره( 8

)آخر سوره بقره( و دعاهای مشروعه در باب رقیه، همراه با فوت نمودن و مسح  ...

 د با دست راست، همچنان که در شکل دوم از درمان جادو بیان گردید. موضع در

های مذکور را در آب بخواند و فوت کند، سپس بیمار از آن آب ها و سورهآیه( 3

داود( و یا در روغن زیتون بخواند و بر خود بنوشد و بقیه آن را بر رویش بریزد )ابی

تر خواهد بود باران خوانده شود تکمیل بمالد، در صورت امکان اگر بر آب زمزم یا آب

 )مسند احمد(. 

اگر برای بیماری آیاتی از قرآن نوشته شود سپس به آن غسل نماید و آن را ( 4

الکرسی، دو آیه آخر سوره بقره، بنوشد مشکلی نیست، از قبیل سوره فاتحه، آیه

جادو در قسمت های اخالص، فلق، ناس و دعاهای رقیه که در نوع دوم از درمان سوره

 بیان گردید )زادالمعاد(.  3و  8

 کند را دور می استفاده از اسبابی که چشم حسود :روش سوم

  :مانند موارد زیر

 از شر چشم شور.  استعاذه )پناه بردن( به اهلل( 5

 و دقت در آن و محافظت بر امر و نهی او.  تقوای اهلل( 8

کند(  محافظت کن، او هم تو را حفظ می)تو بر امر اهلل :فرمایدمی پیامبر اکرم

 )ترمذی(. 

صبر نمودن بر حسود و از او گذشت نمودن، دعوا نکردن و شکایت ننمودن بر ( 3

 وی، و به او آزار و اذیت نرساندن. 
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 توکل نماید پس اهلل او را بس است.  توکل نمودن به اهلل، و هر کس که به اهلل( 4

ا با فکر و خیال پر نکند، این نوع عملکرد خود حسود نباید بترسد و قلبش ر( 7

 باشد. بهترین روش معالجه می

 به اخالص نسبت به او، و طلب رضایت از او.  روی آوردن به اهلل( 5

 کند. و اهللتوبه نمودن از گناهان که همانا گناهان دشمنان را بر انسان مسلط می( 5

  :فرمایدمی

                    

 (37)شوری /  

ها پس به سبب گناهی است که به عمل آورد و هر چه برسد بر شما از مصیبت»

 «.گذرد از بسیاریهای شما و درمیدست

زمینه دفع بال و صدقه و احسان نمودن تا جایی که امکان دارد و در ( 2

 باشد. خوردگی و شر مردم حسود، دارای تأثیر عجیبی میچشم

( خاموش کردن آتش حسود و متجاوز و آزاررسان، با نیکی کردن به وی و هرگاه 1

او نسبت به تو اذیت و آزار و تعدی و حسادت را بیشتر کرد، تو به او بیشتر نیکی کن و 

 زیاد باشد.  اینکه نصیبش از اهللشود مگر این توفیق شامل هر کسی نمی

اهلل عزیز و حکیم که هیچ چیز بدون  و خالص نمودن توحید برای یکتاپرستی( 57

همه این اسباب  ةتواند جمع کند و او گرداننداذن و اراده او ضرر یا همه چیز را می

شدگان است که هر کس داخل آن شود از ایمن پس توحید قلعه بزرگ اهللاست، 

سیله آنها شر حسود، چشم شور و دد. و اینها همه از اسبابی هستند که به وگرمی

 گردد )بدایع الفواید د ابن قیم(. گر دفع میودجا
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 زده درمان آدم جن

شود، دو نوع درمان آدم مبتال به صرع )غش( که جن در او داخل شده و با او عجین می

  :است

 قبل از ابتالست  :نوع اول

و واجبات و دوری از تمامی محرمات و توبه کردن از کلیه فرایض  اهتمام بر تمامی

 کند. گناهان و پناه جستن با اذکار و دعاها و معوذات مشروعه انسان را حفظ می

 درمان بعد از ورود جن به آدم غشی است :نوع دوم

 اش برای بیمار غشی اثر نماید. قرائت فرد مسلمانی که قلب و زبانش یکی باشد ورقیه

الکرسی، داود و احمد( آیهرقیه، با سوره فاتحه، )ابی و بهترین و بزرگترین معالجه و

باشند که همراه فوت کردن بر های اخالص، فلق، ناس، میدو آیه آخر سوره بقره، سوره

توان آیات باشد، میزده و تکرار آنها به تعداد سه مرتبه یا بیشتر میبیمار غشی جن

هم خواند و فوت نمود، برای اینکه قرآن کریم سراسر شفا است، دیگری از قرآن کریم 

ها و کالً برای مؤمنین شفا، رحمت، هدایت است )فتح الربانی(. ها و قلبشفای سینه

( بیان گردید را 3و  8و دعایی که در شکل دوم درمان جادو قسمت ) رقیههمچنین 

 خوانده و فوت نمود. 

اول از بابت بیمار غشی که باید  :را مدنظر داشتدر این نوع معالجه باید دو چیز 

داشته باشد و هم اینکه تعوذ )پناه جستن( او به  قوت نفس و صداقت توجه به اهلل

 طوری باشد که قلب و زبانش یکی شوند.  اهلل

باشد، که باید همچنان که ذکر گردید، مثلی است که گر میدوم از بابت معالجه

 اش زیباست )زادالمعاد و فتاوای ابن تیمیه(. کارگیرندهسالح به دست ب :گویدمی
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اگر در گوش بیمار غشی اذان داده شود خوب است برای اینکه شیطان از گوش او 

 کند )بخاری(. فرار می

 درمان بیماری روحی )قلبی( 

 )زاد المعاد(  :آیدبزرگترین درمان برای امراض روحی و دلتنگی به اختصار در ذیل می
 تنگی است. گمراهی و شرک از بزرگترین اسباب دل ایت و توحید، همانهدا( 5

 افکند. اش میهمراه عمل صالح در قلب بنده نور ایمان صحیح، که اهلل( 8

شود و شرح صدر به همراه دارد علم نافع، که باعث گشایش و بسط علم فرد می( 3

 کند. و دل را باز می

و دوستی او با تمام قلب، و به او روی  هللتوبه نمودن و برگشتن به سوی ا( 4

 آوردن و در عبادتش مشغول شدن. 

در هر حال و در هر مکان، ذکر، تأثیر عجیبی در شرح صدر و  ( مداومت یاد اهلل7

 فراخی دل و از بین بردن غم و غصه دارد. 

های مختلف آن و نفع رسانیدن به ( نیکی کردن به خلق، نیکی کردن به صورت5

ترین و تا حد امکان، انسان بخشنده نیکوکار، دلبازترین مردم و پاک طینت خلق

 ترین آنها است. بافضیلت

 مرد شجاع دلباز است و دل فراخی دارد.  ا( شجاعت، که همان5

که موجب تنگی دل و عذاب آن ( بیرون نمودن عیوب قلب از قبیل صفات بد 2

 ت و ظلم. شود مانند حسد، کینه، خیانت، دشمنی، نفرمی

)هر کسی که مخموم القلب  :شد، فرموددر مورد بهترین مردم سئوال  از پیامبر اکرم

دانیم، اما مخموم القلب راست گفتار را می :است و زبانش راست گفتار باشد، گفتند



 تاریخ قرآن  ﴾22﴿

 

کسی که قلب او متقی و پاک است و گناه، ظلم، خیانت، حسد در آن  :چیست؟ فرمود

 نیست( )ابن ماجه(. 

افراط نکردن در نگاه و گفتار و گوش دادن و نزدیکی و خوردن و خوابیدن که ( 1

روی در آنها از اسباب فراخی دل است و سبب از بین رفتن غم و غصه ترک زیاده اهمان

 شد. بامی

مشغول شدن به کار یا علمی از علوم نافع که قلب را از عوامل اضطراب و ( 57

 د. کنتشویق دور ساخته و سرگرم می

انجام هر کار در همان روز و عدم موکول کردن آن به آینده و غصه نخوردن بر ( 55

رساند تالش کند و از گذشته، و انسان در زمینه آنچه که در دین و دنیایش به او نفع می

کمک بخواهد و از او طلب یاری و مدد پروردگارش برای رسیدن به هدف و پیروزی 

 دهد. م و غصه دور کرده و به او تسلی میبکند که این عمل او را از غ

تر از توست نه به کسی که باالتر از توست، چه از نگاه کردن به کسی که پایین( 58

 لحاظ سالمتی و چه از نظر رزق و روزی و امثالهم. 

ها بر او گذشته و امکان دفعشان هم فراموش کردن آنچه که از ناخوشایندی (53

 ها فکر ننماید. نبوده و هرگز در مورد آن

که به فردی مصیبتی وارد شود باید تالش کند که آن را سبک نماید، با گاه هر( 54

شود هم پیش بیاید، و باید آن را به وجود اینکه بدترین احتماالتی که به آن امر منتهی می

 اندازه تواناییش دفع نماید. 

ت که تفکرات خیاال داشتن قوت قلب و عدم آشفتگی و انفعال قلب به اوهام و( 57

ها و عصبانی نشود و منتظر از بین رفتن گناهان و بروز ناخوشایندی نمایدبد را جلب می

نماید، موکول نماید در عین اینکه اسباب نافع را هم اختیار  نباشد بلکه کار را به اهلل

 نماید.  در خواست عفو و سالمتی از اهلل
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کل نمودن به او، داشتن حسن ظن نسبت به و تو تکیه و اعتماد قلب بر اهلل( 55

 و هر کس که به اهلل توکل نماید اوهام و خیاالت در او تأثیری ندارد.  اهلل

داند که زندگی صحیح و درست او آن زندگی است که پر از فرد عاقل می( 55

آرامش و خوشبختی باشد و زندگی واقعاً کوتاه است، پس نباید آن را با غم و اندوه 

های آن نرم شد که این کار علیرغم یک زندگی صحیح هتر نمود و در برابر تیرگیکوتا

 باشد. می

اش و بین آنچه های دینی و دنیوی( آنگاه که بدی بر سر او آمد بین بقیه نعمت52

شود بعد از مقایسه، بر او آشکارتر می .نمایدبندی و مقایسه بر سر او از بدی آمده جمع

ترسد و آن مصیبت بیشتر است، و بین آنچه از روی دادن ضرر می های او ازکه نعمت

بندی داشته باشد و نگذارد باشد جمعاحتماالت زیادی که در مورد سالمتی او می

احتمال ضعیف بر احتمال قوی غلبه کند، و به وسیله آن هم غم و غصه و ترسش تمام 

 گردد. می

رساند بلکه به خود بد، او را ضرر نمیبداند که آزارهای مردم، مخصوصاً گفتار ( 51

رساند و به آن اهمیتی ندهد و فکر و خیال نکند تا اینکه به او ضرر و آنها ضرر می

 آسیبی نرساند. 

 رساند مشغول کند. افکارش را در مواردی که به او نفع دینی و دنیایی می( 87

ت توقع تشکر داشته نباید از کسی به خاطر کار نیک و خوبی که به او کرده اس( 85

باشد، و به تشکرات می ای بین او و اهلل. بداند که این معاملهبه جز از اهللباشد، 

 . ﴾ِإنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّهِ ﴿کسی که به او خوبی کرده اهمیتی ندهد 

و به تحقق رساندن آن و عدم  بر روی دو چشم قرار دادن کارهای سودمند( 88

 د به آن مشغول نماید. های ضرررسان، حتی فکرش را هم نبایاراشتغال به ک
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انجام تمام کارهای حال حاضر و فراغت از کارهای آینده تا زمانی که برای ( 83

 کارهای آینده با نیروی تفکر و عمل دست یابد. 

اش را ( از کارها و علوم نافع مهمترین آنها را برگزیند، خصوصاً مواردی که عالقه84

بر انجام آن کار مدد بخواهد سپس مشورت کند  کند از اهللرد آن شدید میدر مو

 به آن کار بپردازد.  آنگاه که مصلحت آن کار تشخیص داده شد با توکل به اهلل

که همانا با شناخت آنها و با  های ظاهری و باطنی اهلل( سخن گفتن از نعمت87

کند. و بنده را به شکرگزاری ع میغم و غصه را دف سخن گفتن در مورد آنها اهلل

 انگیزد. برمی

ای است، هرگاه رفتار همسر، و فامیل و هر کسی که بین تو و او رابطه و عالقه( 85

یابد و دل باز مالحظات دوستی، رابطه تداوم می که تو در آنها عیبی دیدی با آنها، با این

خالقش بدش آمد از اخالق شود )مرد مؤمنی زن مؤمنش را متارکه نکند اگر از امی

 دیگرش راضی باشد( )مسلم(. 

اللهُهمه أاْصلِْح »نمودن برای درست شدن تمام کارها، و بزرگترین دعا اینست  ( دعا85

تِي الهتِي  أاْصلِْح لِي آِخرا عااِشي وا أاْصلِْح لِي ُدْنياايا الهتِي فِيهاا ما ةُ أاْمِري وا لِي ِدينِي الهِذي ُهوا ِعْصما

ر  فِي ةً لِي ِمْن ُكلِّ شا احا ْوتا را اْجعاْل اْلما ْيٍر وا ةً لِي فِي ُكلِّ خا يااةا ِزياادا اْجعاْل اْلحا عااِدي وا  «هاا ما
برای من دینم را که باعث حفظ شدن از گناه در کارم است را  ،ای اهلل :)مسلم( یعنی

در آن معاد و  اصالح بفرما. و دنیایم را که در آن امرار معاشم است، و آخرتم را که

بازگشتم است نیز اصالح بفرما و زندگیم را جهت کارهای خیر زیاد بفرما و مرگم را 

 جهت خالصی از هر شری برایم قرار ده. 

أاْصلِْح لِي »و همچنین این دعا  ْيٍن وا تاكا أاْرُجو فاَلا تاِكْلنِي إِلاى ناْفِسي طاْرفاةا عا ْحما اللهُهمه را

أْنِي ُكلههُ َلا إِ  مرا به رحمتت را طلب دارم،  ،ای اهلل :)ابوداود و احمد( یعنی «لاها إَِله أاْنتشا
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مگذار و تمام کارهایم را اصالح بفرما که  اندازه یک چشم به هم زدن به حال خودم وا

 به جز تو هیچ اله و معبودی نیست. 

جهاد  اهلل )در راه :فرمایددر این باره می  پیامبر اکرم ،جهاد در راه اهلل( 82

و اهلل به وسیله آن انسان را  ،د در راه خدا دری از درهای بهشت استکنید که همانا جها

دهد( )احمد و حاکم( و این اسباب و وسایل درمان مفیدی از غم و غصه نجات می

های آشفتگی روحی، برای کسی است برای امراض روحی هستند و از بزرگترین درمان

ی از ربسیا ءبه آن عمل نماید و برخی از علما صدق و اخالصو با  که تدبیر نماید

با آن فایده زیادی به  اند، و اهللهای روحی را با آن معالجه نمودهحاالت و بیماری

 بیمار رسانده است. 

 های دیگر معالجه زخم عفونی و زخم

ا نمود، بشکایت می اهلللشخصی از زخم عفونی و یا زخم دیگر نزد رسوگاه هر

این  :اش را به زمین گذاشت و گفتحدیث( سبابه ان )راوییسف و انگشتانش چنین کرد

ِه، تُْرباةُ أاْرِضناا. بِِريقاِة باْعِضناا، يُْشفاى ـبِْسِم الله » :طور سپس بلندش کرد و گفت

بِّناا قِيُمناا بِإِْذِن را ا م بیمار ،بعضی از ما بنام اهلل، خاک زمین ما، با آب دهن :یعنی «سا

پروردگار ما. معنی حدیث این است که همانا او پاکی  شود به اذن و ارادةشفا داده می

گذارد و با آن چیز از سپس آن را بر خاک می گیرد،اش مینفسش را به انگشت سبابه

مالد و این کالم را در حال مسح چسبد و آن را به موضع زخم یا درد میخاک می

 گوید. می
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 درمان مصیبت 

5)                     

                      

                     

 (83-88/  حدید) 

رسد هیچ مصیبتی در زمین و نه در جان شما مگر نوشته شده است در نمی»

آینه این کار بر اهلل آسان است، خبر هر ،از آنکه بیافرینم آن مصیبت راکتابی پیش 

ایم تا اندوه نخورید بر آنچه رفت از دست شما و تا شادمان نشوید و به داده

 «.دارد هر تکبرکننده خودستاینده رادوست نمی و اهلل »کرد شما راآنچه عطا 

8)                           

       (55/  تغابن) 

ید خدا راه نما جوع کند بهرسد هیچ مصیبتی مگر به حکم خدا و هر که رنمی»

 «.دل او را و خدا به هر چیز دانا است

إِنها »: ای مصیبتی وارد شود و بگوید)اگر بر بنده :فرمایدمی ( رسول اکرم3 ِ وا إِنها َّلِله

ْيًرا ِمْنهاا أاْخلِْف لِى خا اِجُعونا اللهُهمه ْأُجْرنِى فِى ُمِصيباتِى وا م اهلل هستی ما از آنِ»یعنی   «إِلاْيِه را

مرا در برابر مصیبتم اجر بده و برایم  ،ای اهلل .آینه ما به سوی او باز خواهیم گردیدو هر

دهد و برای او هم او را در برابر مصیبتش اجر می اهلل«. از آن بهتر را جانشین کن

 )مسلم(.کند. بهتر از آن عطا می

آیا  :گویداش میه مالئکهب گاه فرزند انسانی بمیرد اهلل)هر :فرمایدمی ( پیامبر اکرم4

آیا میوه و ثمره دل او را قبض  :گویدمی بله، اهلل :گویندگرفتید؟ آنها میام را روح بنده

حمد و  :گویندمالئکه می ام چه گفت؟بنده :گویدمی بله، اهلل :گویندنمودید؟ آنها می
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ای ام در جنت خانهبرای بنده :فرمایدو إناهلل و إنا إلیه راجعون گفت، اهلل می ،سپاس ترا گفت

 بسازید و نامش را بیت الحمد )سرای حمد و سپاس( بگذارید( )ترمذی(. 

فرماید برای بنده مؤمن من آنگاه که عزیزش می )اهلل :فرمایدمی رسول اکرم( 7

 از اهل دنیا را قبض کنم و او در این امر صبر کند، پاداشی نیست مگر بهشت( )بخاری(. 

)آیا دوست نداری که بر  :برای مردی که پسرش مرده بود فرمود اکرم ( پیامبر5

 (. ن را منتظرت بیابی( )احمد، نساییدری از درهای جنت بیایی و آ

مصیبت دو عزیزش ام را به آنگاه که بنده :فرماید)اهلل می :فرمایدمی رسول امین( 5

 ( )بخاری، ترمذی(. ش دهماو صبر کند، آن را به دوتای بهشت عوضو مبتال کنم 

 «. منظور از دوتای بهشت، دو چشمه در بهشت است»

رسد مگر اینکه )بر مسلمان اذیتی از بیماری و یا چیز دیگر نمی :فرمایدو می( 2

ریزد( را می های درختریزد همچنان که برگمی آن گناهانش را هبه وسیل اهلل

 )بخاری و مسلم(. 

رود مگر اینکه به واسطه انی خاری یا چیزی فرونمی)بر بدن مسلم :فرمایدو می( 1

 شود( )مسلم(. شود و گناهی از او پاک میای بر او نوشته میآن درجه

رسد مگر )بر مؤمن بیماری، مرض، ناراحتی، اندوه، و غم نمی :فرمایدو می( 57

 گناهانش پاک شوند( )مسلم(. اینکه به وسیله آن 

 ها همراه بزرگترین بالهاست، و اهللگترین پاداش)همانا بزر :فرماید( و می55

کند، پس هر کس راضی شد، گاه قومی را دوست بدارد آنها را به مصیبت مبتال میهر

شود، و هر کس خشمگین شد بر او غضب حاصل( می پس برای او رضایت )اهلل

 شود( )ترمذی، ابن ماجه(. می

د که او بر زمین نکمی او را رهاکند، وقتی یبنده را رها نم ،)... بال :فرمایدمی( و 58

 )ترمذی، ابن ماجه(.  راه برود و بر او گناهی نباشد(



 تاریخ قرآن  ﴾28﴿

 

 درمان غم و اندوه 

 :ای دچار غم و اندوه شود این را بگویدگاه بندههر :فرمایدمی ( پیامبر اکرم5

تِكا نااِصياتِ » اْبُن أاما ْبِدكا وا اْبُن عا ْبُدكا وا اُؤكا اللهُهمه إِنِّى عا ْدٌل فِىه قاضا اٍض فِىه ُحْكُمكا عا ى بِياِدكا ما

ْلتاهُ فِى ِكتاا ْلقِكا أاْو أاْنزا داً ِمْن خا لهْمتاهُ أاحا كا أاْو عا ْيتا بِِه ناْفسا مه بِكا أاِو أاْسأالُكا بُِكلِّ اْسٍم ُهوا لاكا سا

كا أاْن تاْجعالا الْ  َلاءا ُحْزنِى اْستاأْثاْرتا بِِه فِى ِعْلِم اْلغاْيِب ِعْندا جا ْدِر  وا نُورا صا بِيعا قاْلبِى وا قُْرآنا را

ى هاابا هامِّ ذا برد و به جای آن شادی و خوشی )با این دعا( اهلل و غم و غصه او را می «وا

ام و پسر بنده تو و پسر کنیز تو و  ای اهلل همانا من بنده تو» :دهد )احمد(. یعنیقرار می

قضا و قدر تو در مورد من  ،بر من قابل اجراستسرنوشتم به دست توست، حکم تو 

در ای و یا خواهم به هر اسمی که خودت را به آن نامیدهعین عدل است، از تو می

ای یا در علم غیب نزد ای یا آن را به یکی از مخلوقاتت آموختهکتابت نازل نموده

و زداینده اندوهم  امای، قرآن را بهار قلبم و نور سینهخودت برای خودت انتخاب نموده

 . «هایم قرار بدهیو برطرف کننده غم

ِن » :خوانداین دعا را زیاد می اهللرسول( 8 زا اْلحا اللهُهمه إِنِّى أاُعوُذ بِكا ِمنا اْلهامِّ وا

الِ  جا لاباِة الرِّ غا ْيِن وا لاِع الده ضا اْلُجْبِن وا اْلبُْخِل وا ِل وا اْلكاسا اْلعاْجِز وا همانا  ،ای اهلل: ی( یعنی)بخار .«وا

آورم از غم و اندوه و ضعف و تنبلی و بخلی و بزدلی و زیاد شدن قرض و به تو پناه می

 زورگویی مردم. 

 بالی بزرگ  درمان

لِيمُ ـهُ اْلعاِظيُم الْ ـَلا إِلاها إَِله الله )( 5 ب  اْلعاْرِش اْلعاِظيِم، َلا إِلاها إَِله الـَلا إِلاها إَِله الله  ،حا ب  ـله هُ را هُ را

ِريمِ  ب  اْلعاْرِش اْلكا را ب  اْلاْرِض، وا را اِت، وا وا به جز اهلل هیچ  :)بخاری و مسلم( یعنی (السهما

اهلل هیچ الهی نیست او که پروردگار الهی نیست او که بزرگ و بردبار است، و به جز 
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ن و ها و زمیعرش بزرگ است، به جز اهلل هیچ الهی نیست که او پروردگار آسمان

  است. و کریمپروردگار عرش 

أْنِي ُكلههُ َلا إِلاها إَِله »( 8 أاْصلِْح لِي شا ْيٍن وا تاكا أاْرُجو فاَلا تاِكْلنِي إِلاى ناْفِسي طاْرفاةا عا ْحما اللهُهمه را

کنم و مرا به اندازه یک چشم رحمتت را طلب می ،ای اهلل :)ابوداود، احمد( یعنی «أاْنت

ودم وامگذار و تمام کارهایم را اصالح کن که به جز تو هیچ اله بر بهم زدن به حال خ

 حقی نیست. 

اناكا إِنِّي ُكْنُت ِمنا الظهالِِمينا ﴿( 3 )ترمذی و حاکم( یعنی به جز تو  ﴾َل إِلاها إَِله أاْنتا ُسْبحا

 هیچ الهی نیست، پاک و منزهی و من هر آینه از ستمکاران بودم(. 

ْيئًا هُ ـهُ الله ـالله )( 4 بِّى َلا أُْشِرُك بِِه شا )به گوش  :)ابوداود، ابن ماجه و ترمذی( یعنی (را

 دهم. باشید( اهلل پروردگار من است و من چیزی را با او شریک قرار نمی

 معالجه بیمار توسط خودش 

بگوید، و هفت مرتبه  «َّللابسم»کند گذاشته سه بار دست را بر جایی از بدن که درد می

رِّ »بگوید این را  تِِه ِمْن شا قُْدرا ِ وا اِذرأاُعوُذ بِاَّلله أُحا ا أاِجُد وا به اهلل  :)مسلم( یعنی .«ما

 کنم و از آن بیم دارم. برم از بدی آنچه احساس میپناه میو قدرتش 

 درمان بیمار در موقع عیادت او 

أاْسأاُل » :بنده مسلمان هرگاه بر بیماری که اجلش نرسیده وارد شود، هفت مرتبه بگوید

به اْلعاْرِش اْلعاِظيِم أاْن ياْشفِياكا ـالله  از خداوند بزرگ  :)ترمذی و ابوداود( یعنی «ها اْلعاِظيما را

 خواهم که تو را شفا بدهد. پروردگار عرش بزرگ می
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 درمان آشفتگی و و حشت در خواب

اِت ِمْن َغَضبِِه َوِعقَابِ » يَاِطْيِن َوأَْن أَُعْوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ ِه، َوَشرِّ ِعبَاِدِه، َوِمْن هََمَزاِت الشَّ

برم به اهلل به وسیله کلمات کامله او از پناه می :)ابوداود و ترمذی( یعنی .«يَْحِضُرْونِ 

های شیاطین و از اینکه شیاطین نزد غضبش و مجازاتش و از شر بندگانش و از وسوسه

 من بیایند. 

 درمان تب 

)تب از گرمای جهنم است پس آن را با آب خنک کنید(  :فرمایدمی پیامبر اکرم

 )بخاری و مسلم(. 

 خوردگی از مار و عقرب و غیره درمان نیش

 قرائت سوره فاتحه همراه جمع کردن آب دهان و تف کردن بر جای نیش )بخاری(. ( 5

 برانی(. های کافرون، فلق و ناس )طمسح بر آن با آب و نمک همراه قرائت سوره( 8

 عالج خشم و غضب 

  :درمان غضب به دو طریق است

 دوری از آن  :روش اول

با دوری نمودن از اسباب خشم؛ از این اسباب، کبر و خودپسندی، فخرفروشی، طمع 

 توان اسم برد. ی و هر آنچه مشابه آنها میمزاح در وقت نامناسب، شوخ کوهیده،ن
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 شود آن موقع که خشم ظاهر می :روش دوم

  :گرددآن هم در چهار نوع بیان می

 . (أعوذ باَّلل من الشيطان الرجيم)از شیطان رانده شده  ( پناه بردن به اهلل5

 .( وضو گرفتن8

( تغییر حالتی که خشم در آن حالت است، نشستن یا دراز کشیدن یا خارج شدن 3

 یا حرف نزدن یا غیره. 

ن خشم آمده، و آنچه در مورد ( به خاطر آوردن ثواب آنچه در مورد فروخورد4

 عاقبت خشم و عقوبت و خواری آن آمده است. 

 دانه )شونیز( معالجه با سیاه

دانه )شونیز( شفایی برای تمام دردها وجود دارد )همانا در سیاه :فرمایدمی پیامبر اکرم

شفا برای تمام دردها،  :«شفاء من کل داء»گوید به جز مرگ( )بخاری و مسلم( و می

هر چیزی را به فرمان پروردگار  :﴾ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر رَب َِّها  تَُدمِّرُ ﴿ انند این سخن اهللم

 زند )زاد المعاد(. خویش بهم می

 درمان با عسل 

  :فرمایددر مورد زنبور عسل می اهلل( 5

                            

         (51/  نحل) 

در آن آشامیدنی شفا  ،های اوآید از شکم این زنبوران آشامیدنی گوناگون رنگبرمی»

 «.کنندآینه در این مقدمه نشانه است گروهی را که تفکر می، هراست مردمان را
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یا شربت عسل،  در تیغ رگزن، :چیز است )شفا در سه :فرمایدمی و پیامبر اکرم( 8

 کنم( )بخاری(. یا داغ کردن با آتش، و من امتم را از داغ کردن نهی می

 درمان با آب زمزم 

)همانا آن مبارک است و نوشیدنی قوی  :در مورد آب زمزم فرمود پیامبر اکرم( 5

 است و شفای بیماری است( )مسلم و بیهقی و طبرانی(. 

)آب زمزم برای چیزی است  (ماء زمزم لما شرب له) جابر است کهدر حدیث  ( و8

 )ابن ماجه(.  شود(آن نوشیده میکه به خاطر 

رسد و آنها را ها میشود و بر مریضها حمل می( )آب زمزم در ظروف و مشک3

من و افرادی غیر از من  :گویداهلل میکند( )ترمذی و بیهقی(. ابن قیم رحمهسیراب می

ایم و من به وسیله آن روی تعدادی عجیبی از مداوا با آب زمزم تجربه کردهکارهای 

 بیماری تداوی نمودم و به اذن اهلل خوب شدم )زادالمعاد(. 

 درمان امراض قلبی 

  .قلب سلیم د قلب مرده د قلب مریض :ها سه قسم هستندقلب

 اینکه اهللیابد مگر هیچ کس در روز قیامت نجات نمی :عیب(قلب سلیم )بی (8

  :فرمایدمی به او قلب سلیم عطا کرده باشد، اهلل

                       

 (21-22/  شعراء) 

دهد مال و نه فرزندان، لیکن صاحب )روز قیامت( روزی است که فایده نمی»

 «.عیب راخدا دلی بی فایده آن باشد که بیاورد پیش
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 و هوسی که با اوامر و منهیات اهللقلب سلیم قلبی است که از هر خواهش 

 های اهللباشد، و از هر شبهه و شکی که با گفتهمخالفت نماید، سالم و به دور می

باشد. از بندگی غیر اهلل و قبول حکم غیر مغایرت داشته باشد سالم و به دور می

عیب قلبی است که نه تنها از است، و در یک جمله، قلب سلیم و بی به دور اهللرسول

اش برای باشد بلکه بندگیو آنچه در آن شرک است به دور می دل سپرده به غیر اهلل

اهلل خالص گردیده و همراه با اراده و محبت، توکل و توبه، تواضع و خضوع، خوف و 

 باشد. می رجا، و تمنابه اهلل

خالص شده، اگر دوستی کرد برای اهلل باشد و  است که برای اهلل قلب سلیم قلبی

باشد، اگر چیزی بخشید یا از چیزی منع نمود  اگر کینه و دشمنی نمود به خاطر اهلل

باشد، و مقصد و هدفش او  باشد، همه تالش و سعی و محبتش برای اهلل برای اهلل

اهلل و داریش خالص برای اهلل و کالم باشد، بدنش در راه او باشد، اعمالش و خواب و بی

تر از هر کالمی باشد، و افکارش او را در مواضع آنچه که از طرف اوست برایش جذاب

پشتیبانی نمایند، از خداوند بزرگ داشتن این قلب را  جلب رضایت و محبت اهلل

 مسئلت داریم. 

  :باشداین قلب بر خالف قلب سلیم می :( قلب مرده2

 کند، و اوشناسد و او را طبق فرمانش عبادت نمیپروردگارش را نمی قلبی است که

ها و گرداند، بلکه آن قلب مرده بر شهوات و خواهشدارد و راضی نمیدوست نمی را

باشد. او غیر  هایش استوار است، ولو اینکه در آن خواهشات، غضب و خشم اهلللذت

روتنی و تعظیم و خواری عبادت اهلل را در حال محبت و ترس و رجا و رضایت و ف

کند اش به خاطر هوا و هوس است، و اگر دوستی میکند دشمنیکند، اگر دشمنی میمی

کند به خاطر هوس است، بخشد و یا از آن منع میآن است، و اگر چیزی میبه خاطر 
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دهنده و غفلت مرکب شهوت اوست، جهل، سوقش هوا و هوس و رهبرش مپس اما

 بریم. پناه می نوع قلب به اهللاوست، از این 

قلبی است که دارای حیات است ولی بیمار است و در آن دو ماده  :( قلب مریض3

رود که هر کشد و به راهی میآن را به نوبت به سوی خود میوجود دارد که هر کدام 

زندگی و حیات آن است، محبت  بکدام از آن دو بر دیگری غلبه نماید و آنچه که سب

و  می باشد برای او و توکل نمودن به اهللو ایمان به او و اخالص  باشد،می اهلل

آنچه که سبب هالکت و نابودی آن است، محبت شهوات و طمع برای بدست آوردن 

نمودن  پسندی و بلندپروازی و فساد در روی زمین با ریاآنهاست و حسد و کبر و خود

بریم، و قرآن پناه می قلب هم به اهللین نظری و بخل است، از او نفاق و تکبر و تنگ

  ها، تضمین کرده است.یتمام بیمارو کریم معالجه این قلب را 

  :فرمایدمی اهلل

                           

            (75/  ونسی) 

آمده است به شما پندی از پروردگارتان و شفایی بر آن علت است  ،ای مردمان»

 «.هاست، و راه نمودنی و بخشایشی برای مسلمانانکه در سینه

                               

   (28/  اسراء) 

و فرودآوردیم از قرآن آنچه وی شفا و رحمت است برای مسلمانان و »

 «.افزاید در حق ستمکاران مگر زیان رانمی
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دردی از آن در حال نوعی که صاحب بیماری  :های قلب دو نوع استو بیماری

کند و آن مرض جهل و نادانی و شبهه و شک است، و این از حاضر احساس نمی

 کند. ترین نوع دردها برای فساد است ولی آن را احساس نمیبزرگ

شود، مرضی است که در حال حاضر آن را احساس کرده و متألم می :نوع دیگر

از بین  داروهای طبیعی و رفع اسباب آن غم و غصه، اندوه، خشم و این بیماری با :مانند

 رود. می

 معالجه و درمان قلب با چهار چیز امکان دارد 

 قرآن کریم :رد اولمو

آن به آنچه که در سینه از شک وجود دارد شفا است، و هر چه از شرک و که همانا 

 برد. های شبهات و شهوات در آن است را از بین میهای کفر و بیماریلکه

آن عمل نماید، هدایت است و قرآن کریم برای کسی که به حق آن را بداند و به 

آنان حاصل  آن از ثواب فوری و غیر فوری برای ةوسیلبرای مؤمنین با آنچه که به 

  :شود رحمت استمی

                          

                / (588)انعام 

زنده ساختیمش )یعنی کافر بود و او را هدایت  آیا کسی که مرده بود پس»

رود با آن میان مردمان مانند کسی کردیم( و پیدا کردیم برای او نوری که می

 «.ها، نیست بیرون آینده از آنباشد که صفتش اینست که در تاریکی
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 قلب محتاج سه مورد است :مورد دوم

یمان و عمل صالح و عمل با کند و آن با االف( آنچه که نیروی قلب را حفظ می

 شود. طاعات و عبادات میسر می

ب( پرهیز از مواضع زیان و آن اجتناب از تمامی گناهان و انواع مخالفات با اوامر 

 الهی است. 

 ج( راحت شدن و دوری از هر چیز آزاردهنده به وسیله توبه و استغفار. 

 ر آندرمان بیماری قلب از استیالء و تسلط نفس ب :مورد سوم

 صبر و باز داشتن نفس و مخالفت با آن.  :شامل دو نوع درمان است

  :باز داشتن نفس نیز دو گونه است

  :یک نوع قبل از عمل و دارای چهار مرحله است الف(

 عمل برای او مقدور است یا نه؟ آیا این ( 5

 آیا انجام این عمل از ترک آن برایش بهتر است یا نه؟ ( 8

 شود، یا نه؟ حاصل می این عمل رضایت اهللآیا با انجام ( 3

و آیا در انجام این عمل اگر به کمکی کند آیا انجام این عمل کمکی برای او می( 4

است پس به آن « بله»کند یا نه؟ گر جواب احتیاج پیدا کند کسی او را کمک و یاری می

 کار اقدام نماید و گرنه هرگز به آن کار اقدامی نکند. 

  :دیگر بعد از عمل است و آن سه نوع است ب( یک نوع

کوتاهی شده و به نحو مطلوب  صبر و واداشتن نفس بر طاعاتی که در آن حق اهلل( 5

اخالص، نصیحت، پیروی، دیدن مواضع نیکی، و مشاهده  شود و از حقوق اهللانجام نمی

 اش بعد از همه آنهاست. بر آن در حقش است و مشاهده کوتاهی منت اهلل

 بازداشتن نفس از هر عمل که ترک کردن آن از انجام دادنش بهتر است. ( 8
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بازداشتن نفس از انجام کار مباح یا عادتی که با انجام دادن آن اگر نیت او اهلل و ( 3

شود، و سرای آخرت باشد به او ثوابی ندارد. و اگر قصد منفعت دنیایی کند زیانکار می

کند نخست بر انجام فرایض، سپس آن را اگر ار میبندی آنها که نفسش را وادجمع

و از منهیات و محرمات باز دارد و اگر دانست که او چیزی از ناقص باشد تکمیل نماید، 

آن منهیات مرتکب شد، با توبه و استغفار جبران نماید و سپس بر آنچه که با جوارحش 

 . دهد همت گمارد، سپس بر دفع غفلت نفس اهتمام ورزدانجام می

  :درمان بیماری قلب از تسلط شیطان بر آن :مورد چهارم

از استعاذه )پناه جستن(  و دوری از او با آنچه که اهلل ،سان استانشیطان دشمن 

بین استعاذه از شر نفس و شر شیطان جمع نموده  باشد، نبی اکرممعین کرده میسر می

َعالَِم اْلَغْيِب  ،اِطَر السََّمَواِت َواألَْرضِ اللَّهُمَّ فَ  :بگو :فرمایدمی است، به ابوبکر صدیق

أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ نَْفِسى َوِمْن َشرِّ  ،الَ إِلَهَ إاِلَّ أَْنتَ أاْشهاُد أاْن ، َربَّ ُكلِّ َشْىٍء َوَملِيَكهُ  ،َوالشَّهَاَدةِ 

 )ترمذی و ابوداود(.  «هُ إِلَى ُمْسلِمٍ َوأَْن أَْقتَِرَف َعلَى نَْفِسى ُسوًءا أَْو أَُجرَّ  ،الشَّْيطَاِن َوَشَرِكهِ 

ها و زمین، داننده غیب و آشکار، پروردگار همه چیز و شکافنده آسمان ،ای اهلل»

دهم که به جز تو الهی نیست، از بدی نفسم و از بدی شیطان و مالک آنها، شهادت می

ا به مسلمانی آن ی ، واینکه گناهی بر نفسم مرتکب نمایم آورم و ازشرکش به تو پناه می

 «. را مرتکب نمایم

 کند. استعاذه، توکل و اخالص از تسلط شیطان جلوگیری می
 

وعلی رسوله محمد  و سل م علی عبده وَّللاصلیو

 آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم 

ين  بإحسان إلی يوم الد 


